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 تاهّنألاو ءابآلاو نيِمّلَحملا ىلإ

 ةغللا زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي
 كنع ردصي امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوقلتي يتلا ةّيبرعلا
 ةياكحلا مهفو تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم
 دق سردلا ةعاق يف اهنوملعتي يكلا ةيبرعلا ةغلثا نؤريس لافطألا . اهسفن
 .الامجو ٌةيويح ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا

 ءانثأ يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم لك يف
 مّلعتيس .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق
 ىلع ةءارقلا ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا

 .قّوشم حيحص وحن

 دنع ْفّقوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف . اًرارم لافطألل ةياكحلا ارقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ُْثَّّدحتو «ةفلتخم ةحفص

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأر قت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت ٠
 .ةياكحلا يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوْدَأ اهب يّدؤت ةفلتخ تاوصأ ين رّكَف ٠
 ةياكحلا يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ُبّردت *

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح
 .ةياكحلا عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ٌمدختسإ *



 اورّكفي نأ لافطألا نم ٌبلطاو «هتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 ْنٌودَو همهتاحقوت نع مهلاسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ٍلْضَقلاٍةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسما
 رخل و [ةقارنم اتا ويغ | اًمدختسم «ةيلسسم هز دم يرطب ةياكيحلا [رق

 لافطألا تاعقوت ىلإ دع. لعفت امب عتمتست د كّنَأ لافطألا ىري نأ ىلع
 .ةياكحلا عيضوم لوح

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطالل ْنّيَيو روصلا نع ْتدحت

 .ثادحألا مهف

 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع لإ ل اا

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 قّمحتتل اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب ْعجار

 .اهل مهمهف ىدم نم
 اهعوضوم لوح. لافظألا تاعقوت ىلإ دع ةّرم َلّوَأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتنبص ىدم ىرتل

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ
 .هب نوموقي يف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري

 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اّيفاك اًنقو ٌمهِطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 وذ يو ُكِلَم نادْلبلا ضْمَب يف شيعي ناك نامّزلا ٍميدَق يف

 ناك ءارَصِيَق ىَتَسُي ٍدالبلا َكْلَي يف ُكِلَملا تاكو الو

 ِرَدْنَأو راهْزألا ٍلَمْجَأِب ٌعولْمَم ٌناتْسُب ِرَصْيَقلا َكِلَذ ٍرْضَقِب ٌطيحُي

 تاكو . نياحة يف اك ام مأرب .راجشألا

 .اهارّيِل اًيِمْوَي َناتْسُملا ٌدِصْقَي َرَجَّلا َكْلِتب دج اًروخَق ٌرَصْيَقلا
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 يلاَثلا ميلا يفو ا!ةَحاَفُت ْثَقَتْخا نأ ٍمايألا ٍدَحَأ يف َتَدَح من

 َماقأو ٌكيِدَص ٌبَصَغ ِرَصْيَلا دبي !ةئِلا م !ٌيزان ٌةَحاَفُت ْتَمتلا
 «صّللا ٌكِسْمُي نأ َدَحأ عِطَتْشَي ْمَل نك .اَساَّرُخ حالا ةَرَجَش ىلَع



 «يليساف ْمُهْطَسْوَأو ركب ْمُهَرَبْكَ أ د الزر 7 1

 ِهِسِلْجَم ىلإ ُرَصْيَقلا ىعدَتْسا ٍمْوَي َتاذو .ناشيإ قركشأو
 :ْمُهَل َلاقو َقَكالَّتلا ٌءدالُوَأ

 «. يتَكْلْمَم فْضِي ِهِطْعَ 3

 ١ يدي

 ّضّللا َكِلَد ُكِسْمُي ْنَم .ًييهَّذلا يتاحاّفُت ُقِرْسَي اضل َّنإ»
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 حافلا ةَرَجَش َسْوْحَيِ ةلَّْللا َكَْ َناَُْملا ريب َدَصَق اذكَمو
 ار 50 -- 0200 رادع كي 5

 َّنِكل ِلْيَللا ٌلاوَط اًرهاس َلَظَي ْنَأ اًريَِك لّواحو .ّيِبحَّذلا

 .ْثَقَحا دق ىرأ َةَحاَفَنَأ َدَجَو حابّصلا يفو .َُبَلَع سانا



 مكين طولا ةثلأاد

 ْنِم اًريخ يليساف



 ةهشلا ساقي نا هنأ نو ةلطو ةاقيإ زذضألا 7 يال[
 :لاقف وِدالْوَأ ْنِ َسِئيْدَق ناك َرَصِيَلا نك لاَ َلَبّللا يف

 َلْشَق امّلْثِم َلّصَفلا َكَل َُقَون ين َعَم «يدْنِع عنام الد

 «.لْبَق ْنِم َكاوَحَأ



 رع
 يافلم لع ادب يللا كلي َسِْجَي الآ ىلَع ناشيإ مَرَع

 هع ُلِْفَي ساعْنلاب سَ امّلُك ناكو .ةَرَجَّشلا َلْوَح يشْمَي
 رع جن دَع ُةَمامَأ َعَمَل دَقَف .ُهَ ةتاقاكم لان اًريخأ .ىدّتلا ٍتارَطَقِ

 َّنِم ُبِرَئقَي عاّمل شير اذ اَقاَرَب اًرئاط ىأَر مث .فطاخ ٌيبَحَد

 1 .ةَرَجَّشلا
 هراقْنوب ةَيِرَمَد ةَحاَفُت ُدْقْني َوَهَو رئاَطلا ُبق اري ناقيإ َنَمَك'

 ةعددأت رزاطلا ىلع ضقلاو ٍتْنَصو ردح فَ ا مك يللا

 يو .راطو الفلان نعمت صقل اطال لْيَدب

 .ِقاَرَبلا ٍرِحاَسلا ِهِشير ْنِم ٌةّسير ناشيإ ِدَي ب يف ُهْنِ





 ّرَسَق .ىأَر ام ُهَل فَصّوو ههيبأ ىلإ رئاطلا َةّصير نايإ َدَحَأ
 ُهَلَغَشو «اراّنلا ٌرئاط ُهّنَأ َبْيَر ال» :ٌلاقو اًميِظَع اًرورُس ُرَصْيَقلا
 .ةيَّذلا هِتاحاَفُت ْنِمَنَمْنَأ آر ْدَقَف ءعيدبلا رئاطلا َكِلَذ يف ٌُريكُمَتلا

 لّصْخَأ ْنَأ ىلَع ُتْمَّرَع» :ْمُهَل لاقو ُهَدالْوَأ اًمْوَي ىعُدَتْسِإ
 ْنَم .ُهْنَع ِثْحَبْلِل اوضُماو ْمُكدايَج اوجِرْشَأ .ٍراَثلا ٍرْئاط ىلَع



 ُهكَهمَتْسا ٍدَنَك ناقيإ اَمَأ .لاحلا يف يليسافو ريب ّقَلَطْنِ
 ىلإ َلّسَوَتو باشا َنِزَح .اًمِفاي نق ٌُلاَيال ناك ُّنأل ُرَصْملا
 .راّثلا ٌرئاط ىأَر يذلا وه هنأ ةركَدو «هيبأ

 اًضْيَأ ُفرْعَي َناك ُهَّنِكَل ,ىتَملا ِهْْيا ىلع ٌفاَخَي َُصْيَقلا ًناكو



 .ةباغلا يف ّقَلَطْناو ُهَعْرِد ناغيإ َسِيَلف :ةضيقلا قفا اًريخأ

 ْنَع َلُجَرت بات َِْلَع ْتّقُي ِريبَك ِرَجَح ىلإ ّلَصَو ماي دعب
 :يتأَي ام ًاَرَقو هناصح

 .ْعجَت مامألا ىلإ َتْهََجَوَت ْنِ
 همت ٍراسيلا ىلإ َتْهَجوَت نإ
 .ٌكئاصح ُدِْفَت ٍنيمَيلا ىلإ َتْهَجَوت نو



 م ىشم نيا رمان ىلع َمرَع م مك ةهرته ناي[ وكف

 كفو راجشألا ني ندوب ةجقو لع راه رمل َكِلَذ يف

 .هناصِح ِرْهَظ ْنَع ةامّرو نافيإ ىلَع رق ٌُمْحَص ُبَهَْأ
 ْدَقَق ُتَهْشَلا ُتْقَّدلا ام. ةباغلا يف برو ٌناصحلا رقت ََِ)

 .ٍراجْشألا َنْيَب ىفتحاو َرادّتْسا م 1؟ ّسْقَّنلا رقت ْمك» :حاص



 ُةَباصأ ىّتَح اليوَط ىشَم .َيِشْمَي ْنَأ َنآلا ناقيإ ىلَع ناك

 0 هن اًعيَتَقُم تابو ٌديِدَش ٌبَعَت

 لاقؤ:(ةَيناف ثقّذلا ةمامأ وو
 َكارأ !َسْقَنلا َتآَرَق َكَنِكَل

 (.كليرت ْثتيَح ْثْيَح ىلإ َكُتْلَمَح َتْئِش ا اق

 ٌقَرَس يذلا ِراَثلا رئاط ْنَع ُتَحْنَأ يِنإ» :ناقيإ َباجأ
 ) .ةَيعَّذلا يبأ

 ُكْلِم هَّنِإ .ِراَلا ٌرياط ُشيعَيَنْيَأ ف رغأ» :ُبَهْشَألا ُبمّذلا لاق و
 «.هنلإَكْدُحآانأو يرْهظ ىلَع ْبَكْذإ .نورأ رصَْلا



 .عيظَعِرضب طيحُي ٍلاع يرجح روس َدِْع فقَوَت اًريخأ ع
 هع مم َقَلَطْناو ناقيإ ُبْنَذ اغلا َرْبَع هب بث و ُدَّذلا َلَمَْح

 رسب
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 «.ّصَمَقلا ِسْمْلَت ال َتْلَعَف امْهَم .رِئاَطلا ّصّمَق َسْمْلَ نأ َكاَيِإ
 بث ع ؟ّدلا لاق

 و
 انه راثلا ٌرئاط دجتس» :ٍضيفحح ٍتْوَصِب



 ِصَمَف يف ُليمَجلا ادا ُرئاط ُهَمامَأ اذإف ءَروّسلا ناقإ َقَلَسَت

 ُهَل ِبْئَذلا ٌريِذْحَت َيِيَتف ناقيإ ٌةَسامَحلا ِتَآلَم .بَمَّذ ْنِم

 .ٌصّقَقلا ُكِسْمُي َعَرْسَأَو
 ٌّلُك ْنِم ٌساَرْحلا َلَبقأو ءِلاجّرلا ٌتاوْصَأ ٍلاحلا يف ْتثَلَع

 (!ُضّللا َوُه َكاذ» :نوحيصَي ٍناكَم
19 



 اًبِضاغ ناك يذلا نورْفأ ِرَصْيَقلا ىلإ ُءوذَكَأو ٌساَرُخلا ُهَكَسْم

 .ادج

 (؟رئاَطلا ينم ٌقِرْسَت ْنَأ َتْلَواح َمِل :اًرِجْمَرُم ٌرَصْيَقلا حاص

 ٌقَرَس َكُدِاط «َيالْؤَم اي» :ُهَسْأَر َضَقَح دو ناقيإ باجأ
 «.ةك يأ ْذَأ ىأ نم بَلَط ْدَثو كيذا ىبأ ٍتاحاقم

١ 



 ثْنُك امي ؟ينم ُهْبلطَتو ّيلإ ِتأت مَ م ِ:ٌرَصْبَقلا لاق

 «.ٌصِل َكْنأ ْمهّلُك ٍساّنلا ىلَع ٌنِلْعَأسف َ َنآلا ام .ُهاّيِإ َكّتْبَطْعَأ

 اقف َكِلَذ نورفأ ُرَصْيَقلا ىأَرو هايد اًلِجَح ناقيإ َتفكَو
 ٍةكَلْمَملا يف َّنإ .ًةَمْدِح يل َتْيَمأ َتْنَأ اذإ َكُحِماسُأ ْدَق» :هَل
 «.اَثلا نوط قطشأ وب ينأع يبد ٍفْرُع اذ اًناصح ٍةَرواجُملا

 هل



 ىلإ اًدِئاع َعّرْسَأو ,نورفأ ِرَصْيَقلا ٍبَلَط ىلَع ناقيإ ّقكاو

 ٍْضَقلا روس جراخ راينا يف َناك يذلا ٍبَهْشَألا بدلا
 سْمل ْنِم ردع ْمَكَآ» :ُبْئَّذلا لاق .َّتَدَح امب 0

 0.5 ٍةَرواجُملا ِةَكَلْمَملا ىلإ َكُلِوْحَأس لاعَت ْنِكَل ؟ِصَمَقلا

 ْنَأ ىلإ ةباغلا ٍتاَرَمَم يف هب ٌَعَرْسَأو ناثيإ ُبْدَّذلا َلَمَح

 :ضيفَح ٍتْوَصُِهَل اقف .ةَريب ِةَعْلَف ىلإ َلَصَو

 ْنَأ َكاَيِإ ْنِكَل قَعْلَقلا ِهِذم ّلخاد ٌناصحلاف ءٍءودُهب لخذأ»

 «!َماجّللا يملك





 ّيِرََذ ٍفْرَع اذ اًعِئار اًناصح ىأَرف ٍلْبَطْسإلا ىلإ ةافنإ لست

 1َحتأق :ةَرواجُم ةعاق يف ٌنوُئَذَحَتَي ٍلاجِر ٌتاوْضَأ عَ . ِقاَرَب

 .ٍءودُهب ناصحلا اهب ُحِرْخُي ةَقيِرَط يف ٌرُكَفُي

 ةَلِخدُي ريكفت دود َعَرْسأ هطئاحلا ىلَعاََلعُم ماجي ىَأَر مَ
 .ناصحلا ٍسْأَر يف

 1 د
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 َنيبضا نافياي اوطاحأو ٍلاجّرلا جيِجَص احلا يف الَع
 ٍرَصْقلا باقع ني دحأ وجب ال .ةعازج اكس ؛وناقو
 «!نامزُف

حُي َفَكَو يذلا ِرَصْيَقلا ىلإ شتي َوْهَو ةوداتفا َمُ
 هيف ُقّدَ

 .اًبِضاغ



 َكّنَأ َكِعْرِد ىلَع موسزَملا ٍراعّشلا َنِم ىرأل :ٌرَصيقلا لاق
 «؟يناصح َقِرْسَتل للا ُلّلَسَتَي امك َتْلَلَست ملف .ٌريمأ

 ّيَلَع) :الِئاق ُهَمالَك ُرَصْبَقلا هاتف .اًلَجسح ُهَسْأَر ناقيإ صفح

 اذإ كحِياسُأ دق نحل . لطي كل لع سانا ىلع نأ ذل
 ٌةئتاف مآ ةواجُملا ٍةَكلْمَملا يف نإ .ٌةمذَخ يل َتْيَدأ َتْنَأ

 « ّيِبمَّذلا ٍِفْرعلا اذ ًناصحلا َكِطْعَأ اهب ينج .ةئاليه اهُمْشا
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 ىلإ اًدِئاع َعّرْسَأو ءنامْزُف ِرَصِيَقلا ٍبَلَط ىلَع ناثيإ ّقَئاو
 تلج امب هاو بهشألا بّثّذلا

 ةحماس ُةّنِكَل «ناشيإ ةئامح ْنِم اَبَجَع ٌبَهْشَأْلا تْكّدلا ده

 ىلإ َكُلِوْخَأس «يرْهَظ ىِلَع ْبَكْرإ) :ُهَل 1 َلاقو ءاَضْأ ملا هذ
 «.ةثاليه َةَليمَجلا ةَريمألا رْصَق

 اذني



 ىَبَح حيّرلاك َمَقَدْن .ِليَلل مالظ يف نافيإب ُبَْدلا َمَكَدْنِ

 ٌضَكَر ْنَأ َدَْبو .ْنِم ُبْرِهَت اهئاناوّيَحو ةباغلا ٌرويُط تناك
 ْتَّْدلا لاق .ٍميظَع ٍرْضَق ىلإ ّلَصَو ٍتافاسَم َعّطَقو ٍتاعاس

 :ُبَهْشَألا

 ةكيعلا انآ ىلوتاس ةرهلا ذه .طاملاخ ةضققلا شيعت انقل

 ىلإ ٍروَسلا َقَ رق مك «.وِذَه ٍنايدنَسلا ٍةَرَجَك َدْنِع ينط
 .َكانُه َنَمَكو ءِرْضَقلا ٍقِئادَح

 نه هع هاشم دهم

 اهزألا ّنْيَب هزت ُةليمَجلا ةئاليه ْتَجَّرَح نيح َدْعَبو

 ٌلَمَحو ِْيَمْكَم ْنِمُبَهْشألا ُبْكَذلا ََقَدْنِإ .اهّل ٌتافيصَو اهُقِفارُت



 ٍةَرَجَش َدْنِع ُرِظَْنَي ناقيإ اكو .ٍروَسلا َقْوَق اهي َرَمَقو ريما
 ُيِوَقلا بدلا َقلَطْناَو .ِبْئَذلا ِرْهَظ ىلإ ٌرْفْفَي عَرْسأف ٍنايِدْنَّسلا

 ٌتاوْضَأِرْضَقلا ٌلخاد ْتَعَفَتْزا امّنْيَب عم ةَريمَألاو ناقيإ ُلِوْحَي

 .فطاخلا َنودراطُي ْمهِلويخ َقْوَق ُلاجّرلا ٌقَلَطْناو ةَبِضا
 ْنِم َتَلْكأف حيّرلا ٍةَعْرْسِب يرْجَي ناك َبَهْشَألا َتْئَذلا َّنِكل
 .هيدراطُم



 ٌقِلطْنَي ُبَج ُبَهْشَألا ُبْنَّذلا ناكو .َم مَ اك ةئاليهي ناشيإ َكَسَْأ

 ةَاغلا ِتاَرَمَم يف يرْجَيِراَهَّنلا َلاوَط ّلظو .ةَفِطاخ ٍةَعْرْسب
 ْ .نامُف ِرَصِيقلاٍةَعلَق ىلإ انباع

 َناعْرشو اف هئِبَص ةئاليه ُتّناكو ءاًميسَو اًياش ناثيإ ناك
 لع ادب ديب عقلا ناشيإ ىأَرامدْنِعو هِناَباَلا ٌباحت ام

 ئآإ دع 3

 .ديدَش نزح



 ْنَع ُهَكَأَسف ِْيَمْيَع يف اًعومُد ىأرف ِْيلِإ ُبَهْشَأ
 اًيُخ اهّيِحَأ انأ ؟َنآلا ةئاليه ُكَدْبَأ فيك !ةراسحت» :لاقف ءهلاح 2 4# نيب ىخ 6 و , 3
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 ".ينبحت ّيهو ايوق



 «ناشيإ ايد : لاق مث ُريكْتلْيََع ادب تعْرس ْنِمُ ُبْقَّدلا ًأَطبَ
 َهَّرَملا ِهِذَه ٌكَدِعاسُأ ْنَأ ّيَلَع 9 رُظَأو ءاَصِلَخُم َكْتْمَدَح ْدَقَل

 1 يي ولا در ع ملأ
 بأس يب ٌركَفُت امَدْنِعو .رَصْيَقلا ىلإ ذأ نقرا اهكرْتا

 لوهذلاو ةضعلا ةباصأ هن بدلا ةَقيدَص نافيإ ٌرَكَش
 َدَْب .امات اَهّبّش ةئاليه َةَريمألا ُهبْش ةّيبَص ىلإ ُلّوحَتَي ُهآَر ّنيح

 و ىدتو هؤزاقلا يازمان ( يملا ناقيإ كرت كِل



 اذ ٌنداصحلا ناقيإ ىطغأو ءًميظَع اًرورس نام ٌرَصِيَاٌرش
 ىضقو داوَجلا ىلا مّن مارت ناشيإ ىنَحْنإ .ّيِرهَّذلا ٍفْرُعلا
 َكانُمو .هِراظَتْنا يف ةاليه ٌةَريمألا ِتّناك ْتْيَح ىلإ اًدِئاع هب
 .راَنلارئاطي زوق هب اقلطْناو َعِئاَرلا اولا امم ابكر



 هيف ُخّمَرََي اميظَع اَلْفَح نامْزُف ُرَصْملا ماقأ ِءانْنألا هذه يف
 عقاولا يف ْثّناك ةئاليه ةّيقرقَحلا َةَريمَألا ّنِكَل .ةئاليه َةَريمألا

 .نافيإ عم ءادج ٌةَديعَب

 لازف بّهْشَأْلا بدلا ٌهأْجَك ناشيإ َرّكَف ءلْفَصلا ِءْذَب َدْنِعو
 2 ََ " ل ل عل ىافعو وفه
 ِرْشْكُم ٍسِرَّش ٍبْنْذ ىلإ ةَليمَجلا ٌُسورَعلا ِتَلَوَحَتو ٌرْحّسلا

 !هبايثأ ْنَع

 اق



 ُبَهْشَألا ُبْقَدلا َنٌكَمَتَك ءلوهّذلاِب ْمُهَّلُك ٌروضُحلا بيصأ

 .ةئاليهو ناقيإب ٌّقِحَل ام َناعٌرُسو .رارفلا َّنِم



 ّيِبَمَذلا ٍفْرُعلا يذ ناصحلا ةندابشاالا ناقيإ مان َقْبَي ْمْل 5 هذ 7-3 هك ف دوك ةيواعتو عب 18 قمع ماك

 هناصح ْنَع ىَلَخَتَي نأ ٌديِرُي ْنُكَي ْمَل ناقيإ َّنِكَل .ِراَلا رئاطب
 :ِبَهْشَألا ٍبْكَّذلِل لاقف «عِئاَرلا

 َكْنأ كش الف قَريمَأ ىلإ َلَّوَحَتت ْنَأ ٌعيطَتْسَت َتْنُك اذإ»

 «؟ناصح ىلإ َلّوَحَتَت ْنَأ ٌعيِطَتْسَت



 ناك امك َّيِرْحّسلا ِهتَرْدَقب اًروخَف ُبَهْشألا ُبْدَّذلا ّناكو

 ٍناصِح ىلإ ٍلاحلا يف َلّوَحَت ْدَقَف اذ .ةئاليهو ناقيإ بِحُي
 يب ُركَفُت امَدْنِع' :نافيإل لاقو .اًنات اهب َمِئاَرلا َناصحلا ُةيْشُي
 (.َكِْيَلِإ ةوعأو ٍبِْذ ىلإ ةيزاث ُلَّوَحَئَأس

 اذ



0 
 َكَرَت نورْفأ ِرَصْيَقلا ٍرْضَق ْنِم َبَرَتقا امَدْنِعو .اًريثَك ناشيإ َحِرَق

 2 ّرُس .ٍروحْسَمل ا ِبْنَذلا ٌعَم ىشَمو ٌيِقيقَحلا ناصحلا عم ةئاليه

 ٍفْرْعلا اذ ًناصحلا ىأَر امّدْنِع اًميِظَع اًرورُس نورفأ ُرَصِيَقلا

 .راَتلاٌرئاط ناقيإ ىطغعأو يذلا
 َوُه ناك ام َناعْرُسو .ٌرْضَقلا ٌرَداغ مث اًمارتخا ناقيإ ىنَحُنِإ

 ىلإ امهقيرَط يف ّيقيقَحلا ًناصحلا ٍناَِكَْي ةئاليه ُةَريمألاَو
 ّ ناثيإ ِدِلاو ٍرْصَق



 ُرَصِيَقلا َناكو .رْحّسلا لازف ٍبّهْشَألا ٍبَّْدلاب ةَْجَق نافيإ رك
 اج .ديدجلا ةاوج يلقي ٍدْيَص ةَلخر يف ةطَّللا َكْلَي يف
 يف ُمَلَهلا َّبَدف «بضاغ سرق ٍبْنذ ىلإ َُتْخَت ناصحلا لوَحَت
 .رارفلا ّنِم ُبَهْشألا ُبْهَّذلا َنّكَمَتو .ضْرَألا ىلَع َحَقَوو ِرَصْيَقلا





 يذلا ٍفْرُعلا وذ ٌناصِحلاو ٍراَلا ٌرئاط َّنآلا نافإ َعَم ناك

 حارو هب ُبَهْشَألا ٌبْمَّذلا ّنِحَل ام َناعْرسو .ُةَليِمَجلا ةناليهو

 ُبْكَّذلا قوت .ةباغلا فارطأ ْمُهَل ْتَدَبْنَأ ىلإ هيزاج ىلإ ودْعَي
 :لاقو ُتّهْضَألا

 اًدج اًئيزَح ناثيإ َناكو «.َكُكْرتَأ َّنآلاو ءيلَمَع ُتْمَمْنَأ»

 .نيمألا ٍصِلْخُملا ِهِقيدَص قار



 كح .اًراح سقّطلا ناكو ةليوط ةثاليمو ناقيإ ٌةلخر تناك

 ِبّشُعلا ىلع امانو «ليلَظ ٍناكَم يف اََقَوَتْف ءبَحَّتلاب ٍناَباَّشلا

 :اًقيِمَع اًمْوَن ركخألا

 ذب



 ناك .ىليسافو تيب ناقيإ اقيقّش ٍناكَملاب ّرَم نّيَمِئان اناك امّتّيَبو

 .راَثلا رئاط ىلَع رولا َنِم اسِكيْنأ َدْعَب ِتْيَبلا ىلإ ِنْيَدِئاع ٍناقيقّشلا

 .نْيَمئانلا ٍنْيباَّشلا رتيب ىأرو



 ٌرئاط َدَجَو ناقيإ رظْنأ» :يليسافل لاقو ُةئاصح ريب َفَتْوَأ
 بهذ ٍفْرع اذ اًناصحو تا ٌةَييَص ءىرّ امك ءاَضِيأ َدجَوو ءراَثلا
 «!ةيك اذَه .ٍةكَلْمَملا َفْضِنانُدِلاوِهيطغّيس ِراَلا رئاطب داع ُّنأِل

 .ٍيَسلا ناشي برص نقبل َْك لأ ٌدفحلا ناكو
 اهلك ىلإ ُهَقْيَس يليساف جو ؛ةَروعْذَم ةثاليه تقيس
 اَمَع ٍةَدِحاو َةَمِلَكِب انيبأ َمامَأ ٍتْفَطَن اذإ» :اَدَدَهُم اهب عاصو
 (ااًضْيَأ ِتْنَأ َنيتومت َتَدَح



 ِناريَرّشلا ٍناقيقَّتلا اهَعَضَو مث .ِةَمِلَكِب ةئيكشملا ةثاليه قِطْنَت ْمَل



 ال قايَحلاو ِتْوَملا َنْيَب ةباغلا لَك ىف اَدَّدَمُم ناقيإ ناك

 َكانُم ْنِم ُبَهْشَألا ب 2006 و اق ةلرَع اكو قت
 نضْقنِإ ةوشلا ٌنابزغلا ٌموحَت ت ُهَقْوَقَو ءَتْوَملا ٌعراصُي ارق

 ْتَعَرْسَأَف ُهَكَسْمَأَو رولا كلَ خاف م خل ىلع لا
 ٍقايح ىلَع يق نأ هللإ تلقوتو بن بلا ىلإ علا َكِلد م

 َكَْي ٌقْوَق ٍتْرِط اذإ ِكَريغَص ِكيَِإ ٌديعأ» :اهل اقف .اهريغَص

 هياكل عقتنولم طيس وللا
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 ثداع ام َناعْرُسو ءلابجلا قوق ةٌروغْذملا ملا ِكَرأط

 ةَريغَص ٌةَروراق اهمَف يف ُلِوْحَت

 «ناثيإ حْرُج َّف 4 ركل ءام شدي ُتَهْشَألا ُتْقَّذلا ل

 1 ٌتْمِ ين ودبَي) :لاقو ٍءْطْبِب ناقيإ كَّرَحَتَم

 0 هع

 (!ٌقّيَض ٌتْقَولاف ءيرْهَظ ٍطَنْما عرشأ" : ْثَهْشَألا ُبَّْدلا لاق



 1 ى/

 ٍرانلا ٍرئاطو ةّناليهب قيرَّطلا لاوط ُرَكَفُي ٌباّشلا ناك انلا

 .يِبهَّذلا ٍفّرعلا يذ ٍناصحلاو

 يل



 ىأَرف هيأ ٍرضَق ْنِم هبا ِرْهَظ ىلَع َوُمَو «ناشيإ ترف
 يف ًانوعِرْسُم بالا ىَهْبَأ يف َساّنلا ىأرو َةَقاَفَح ٍتاياّرلا
 امي ناثيإ ُةَقيِدَص ُبَهْشَألا ُبّْدلا َرَبْخَأ .ٍرْضَقلا ٍباوُأ ِاجّنا

 ٍفْرُعلا وذ ُناصِحلاو ٍراّنلا ٌرِئاط امُهَعَمو اداع ّمُث .ّتُم َكّنأ
 اًمأ «ةئاليه ًةَريمألا يليساف ُحّمَرتَي َمويلاو .ةئاليهو ّيِبَهَّذلا

 11 للا نط ىلع لقشرك رقم كوخ
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 و ردا ني يع 000 06# < انوع عل ع
 بوث يف فقت ةثاليه ىَأَر كانهو .ِهيبأ رصف ىلإ ناشيإ َعَّرْسأ

 اَمَأ .هْيَلِإ ْتَضَكَرو احرف ْتَقَتَم ةناليه ُهْنَأَر امَدْنِعو .ِفافّزلا
 اًعَلَم ٍناتومُي اداك ُدَقَف ِناريرَّشلا ٍناقيقّشلا

 ٍنْيَريرّشلا ِنْيَقيِعَّشلا َجَرْخَأ نافيإ ٌةَّضِق ُرَصِيَقلا َعِوَس امّدْنِع
 َجّمّرَتو .ناقيإ ريمألا ىلإ هيَكَلْمَم َفْضِن ىطغأو هَِكَلْمَملا َنِم
 ثفدلا انآ فاح ةديعضص ةابَع اعم:اهاعو ةثاليه ةريمألا قاقيإ
 اًضاخيشأ َدْجَو ُهَّلَعلو :ةكياولا تاباخلا ىلإ ةاغ دقق بهشألا

 .ِهَتَدَعاسُم ىلإ نوجاتْحَي َنيِرَحآ







 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِيْلِس

 ةعبّسلا مازقألاو جلَّتلا ضايب ١-

 درولا ةرمحو جلثلا ضايب -؟
 شحولاو ةليمج -1
 را

 هتطقو يزهر -0
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا -5

 ريدا
 ةريبكلا ةتفّللا -
 بكا كاررعللا كانا د
 ناديعج -4

 ءاّذحلاو َناريْغَّصلا نايئجلا ٠١-
 ثالثلا تازنعلا ١
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا 7

 ةمئانلا ةريمألا - ١

 لزنوبار ١15

 بابّدلاو َّيِبهَّذلا رعّشلا تاذ ١5
 0 ةثالّثلا
 ءاردحلا ةريغصلا ةجاجدلا ١1

 ةيلوصافلاو ماس - ١
 لوفلا ةّبحو ةريمألا
 ةّيرحّسلا ردقلا 4

 عدفضلاو ةريمألا
 ٌيبهّذلا توكتكلا ١
  رورغملا ٌيِبَّصلا 7

 ني
 ةعبّسلا نايدجلاو بدلا - 14
 كيرلا ماعلا < 6

 ويكونيب -17
 ريْغَّصلا اموت -
 روطاربمإلا بوث -

 ةريغّصلا رحبلا سورع -9
 ةّيبهّذلا ةَّزولا ٠

 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"-

0 
 ةباغلا قيرط 80
 لبجلا ريسأ -" 5
 ريغّصلا طاّيخلا -”“ه

 ٌزوإلا ةيعار

 جلتلا ةكلم 00
 ةبيجعلا ةبلعلا - "8
 راّثلا رئاط 09

 هير
 ناحلألا ريمأ ١-


